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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

إج  راءات حص  ول  تیس  یر ف  ى ش  أن ١٩٩٨لس  نة  ٤٢٤٨ وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م 
 ن ادى اجتم اعى ثق اقى    إنش اء الموافق ة عل ى    الخدمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة  طل ب         المواطنین على 

 .التضامن االجتماعىبوزارة 
 ادرـــ   ـوذج الصــ   ـ  بتق   دیم الخدمــ   ـة وفقـــ   ـا لل   ـوارد بھ   ـذا النمتلت  زم الجھ   ات االداری   ة المعنی   ة 

 ١/٩/٢٠٠٦ریخ   بتا
  التض    امن االجتم    اعى ، ووزارة إلدارة كثم    رة للتع    اون ب    ین الجھ    از المرك    زى للتنظ    یم وا     (

 من تحدید للمس تندات واألوراق والمب الغ المطلوب ة للحص ول عل ى الخدم ة والتوقیت ات              )المحافظات  و
 وأى مخالفة لذلك - ــاول علیھـــــــالمحددة إلنجازھا  ، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحص

 -:لى   وذلك على النحو التا -ترتب المسئولیة 
 
 - : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

من محضر مجلس إدارة الجمعیة بالموافقة على قبول إسناد النادى للجمعیة صورة  -

 .وااللتزام بتنفیذ تعلیمات الجھة اإلداریة والالئحة الصادرة فى ھذا الشأن 

اضى رسم كروكى للمكان المخصص للنادى محددا علیھ المالعب والحجرات واألر -

 .الفضاء 

 .صورة معتمدة من الحساب الختامى لنشاط الجمعیة عن آخر سنة مالیة  -

 عقد إیجار ال یقل مدتھ – قرار تخصیص –سند الملكیة ( سند تخصیص األرض  -

 .على أن یكون موثقا بالشھر العقارى )  عقد ھبھ –عن خمس سنوات 

 
 - : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة-:ثانیا 

 .لخدمة مجانا  اتقدم

 
 - : التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

فى طلب الموافقة على إنشاء نادى اجتماعى ثقافى خالل شھر من تاریخ موافقة یتم البت 

 .السید المحافظ 

  

 
الغ ـــــ أو مب إضافیةفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب  مستندات

 - :تالیةیمكنك االتصال بإحدى الجھات التحت إى مسمى 
  :المحافظـــة  ت

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨:  المركز الرئیسى بالقاھرة  ت  : ھیئة الرقابة اإلداریة
 :ت مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة

 
 

 
 

 


